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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวตัถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับของวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ องคการแหง การเรียนรูและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ 
องคการแหงการเรยีนรูและประสทิธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย และ 3. เพื่อศึกษาระดับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจและองคการแหงการเรียนรูที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
ในประเทศไทย โดยใชแนวทางวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร ไดแก สถานศึกษาเอกชน ประเภท         
สามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย  
จํานวน 556 แหง ผลการวจิัย พบวา 1) ระดับของวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ องคการแหงการเรยีนรูและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทยอยูในระดับมากทุกดาน 2) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ 
แรงจูงใจ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย  
 

 

 
          *หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองคการ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจาพระยา  
         **ประจําคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจาพระยา 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 22  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2559         ISSN 2408 - 0845
115

 

มีความสมัพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคู และ 3) วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชนในระดับต่ําอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (x=0.149) แรงจูงใจมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชนในระดับต่ําอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (x=0.004) และองคการแหงการเรียนรู มีอทิธิพลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย ในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (x =0.848, p<0.01) และ
สัดสวนของความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายและทํานายไดดวยสมการโครงสราง ไดรอยละ 96.90 (R2=0. 969)  
 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคการ / แรงจูงใจ / องคการแหงการเรยีนรู / ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are 1. to study the levels of the organizational culture, motivation, 
learning organization and private school effectiveness (Basic Education Level) affiliated with 
the Office of the Private Education Commission 17 provinces in the north of Thailand, 2. to 
study the relations of organizational culture, motivation, learning organization and private 
school effectiveness (Basic Education Level) affiliated with the Office of the Private Education 
Commission 17 provinces in the north of Thailand, and 3. to study the levels of the influences 
of organizational culture, motivation and learning organization affecting private school 
effectiveness (Basic Education Level) affiliated with the office of the Private Education 
Commission 17 provinces In the north of Thailand. The research results indicated that           
1) the levels of organizational culture, motivation, learning organization and private school 
effectiveness (Basic Education Level) affiliated with the Office of the Private Education 
Commission 17 provinces in the north of Thailand were at a high level in every dimension,     
2) the correlations for every pair of variables were statistically significant positive and            
3) organizational culture and motivation were not statistically significant positive influences at 
a low level on private school effectiveness (Basic Education Level) affiliated with the Office of 
the Private Education Commission 17 provinces in the north of Thailand. But Learning 
organization was statistically significant positive influences at a high level on private school 
effectiveness (Basic Education Level) affiliated with the Office of the Private Education 
Commission 17 provinces in the north of Thailand. 
 

Keywords : Organizational Culture / Motivation / Learning Organization / Private School  
                 Effectiveness 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิผลองคการ เปนอีกกระแสหนึ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 
21 ที่องคการตางๆ ที่มีการแขงขันกันอยางสูงในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการเพ่ือใหไดประสิทธิผลที่สูงสุด
ในการเพิ่มผลผลิตเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดท่ีผูบริหารองคการทุกองคการ
ตองการจะบรรลุถึง (Snell & Bohlander, 2010, pp.731-732) เพราะประสิทธิผลขององคการคือ
ความสามารถในการนําพาองคการใหอยูรอด (Kimberly, 1979) ถาองคการมีประสิทธิผลน้ันหมายความวา 
องคการมีความสามารถในการบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่สงผลตอ
ประสิทธิผลขององคการ จึงมีความสําคญัยิ่ง 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจและองคการแหงการเรยีนรูนั้นมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ เพราะวา องคการนั้นมีชีวิต การที่สมาชิกภายในองคการจะปฏิบตังิานได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยอมตองการแรงจูงในการทํางาน เพื่อใหองคการเกิดการเรียนรู สมาชิก
ภายในองคการยึดถือและปฏิบัติตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคการ จนกลายเปนวัฒนธรรมของ
องคการ ซึ่งมีผลงานวิจยัที่แสดงใหเห็นวา ปจจัยเหลานีส้ัมพันธกันและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ เชน 
งานวิจัยของ ธวัช กรุดมณี (2550) พบวา แรงจูงใจสงผลตอประสิทธิผลองคการและในงานวิจัยของ             
สมจินตนา คุมภยั (2553) และพงษเทพ จันทสุวรรณ (2554) ยังพบวา วัฒนธรรมองคการสงผลตอประสิทธิผล
องคการ นอกจากน้ีในงานวิจัยของ ปาลิกา นิธิประเสริฐกลุ (2547) และพงษเทพ จันทสุวรรณ และคนอ่ืนๆ 
(2555) ยังพบวา องคการแหงการเรียนรูสงผลตอประสิทธิผลองคการดวยเชนเดียวกัน 
 จากความเปนมาท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยแหงสาเหตุของประสิทธิผลองคการ
ในดานตัวแปรดานวัฒนธรรมองคการ ดานแรงจูงใจและดานองคการแหงการเรียนรูเหลานี้วามีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลองคการในบริบทของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย ซึ่งผูวิจยัคาดวาจะสามารถนําขอคนพบและผลการวิจัย
มาประยุกตใชกับโรงเรียนเอกชนได 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับของวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 
จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ องคการแหงการเรียนรูและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย   
 3. เพื่อศกึษาระดับอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจและองคการแหงการเรียนรูทีส่งผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. สมมติฐานขอที่ 1 ความสมัพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ แรงจงูใจ องคการแหงการเรียนรูและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย มคีวามสมัพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

2. สมมติฐานขอที่ 2 วัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ และองคการแหงการเรยีนรูเมื่อพิจารณาตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยพรอมกันมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

2.1 สมมติฐานขอที่ 2.1 วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ

2.2 สมมติฐานขอท่ี 2.2 แรงจูงใจมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญั
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย อยาง
มีนัยสําคญัทางสถิต ิ

2.3 สมมติฐานขอท่ี 2.3 องคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือใน
ประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ปการศึกษา 2556 จํานวน 556 แหง (สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน, 2556) 

กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนอื จากการคํานวณระดับความเช่ือมั่น (Confidence Level) 
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ที่ระดับรอยละ 95 และชวงความเช่ือมั่น (Confidence Interval) ที่ระดับรอยละ 5 พบวาจํานวนตัวอยางท่ี
เหมาะสมเทากับ 225 ตัวอยาง กลุมตัวอยางไดมาโดยใชวิธีการเทียบสัดสวนจังหวัดและจับสลากรายช่ือโรงเรียน
โดยวิธีการสุมอยางงาย  
 2. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2556 
 3. ขอบเขตการวิจัย ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรอสิระประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอก 
จํานวน 3 ตัวแปร คือ วัฒนธรรมองคการ ตามแนวคิดของ Denison (1990) จํานวน 4 องคประกอบ คือ       
1) วัฒนธรรมสวนรวม 2) วัฒนธรรมเอกภาพ 3) วัฒนธรรมการปรบัตัว และ 4) วัฒนธรรมพันธกิจ แรงจูงใจ 
ตามแนวคิดของ Hertzberg (1959) จํานวน 5 องคประกอบ คือ 1) ความสําเร็จในงาน 2) การไดรับการยอมรับ
นับถือ 3) ลักษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ และ 5) โอกาสความกาวหนาในงาน และองคการแหงการเรียนรู 
ตามแนวคิดของ Senge (1990) จํานวน 5 องคประกอบ คือ 1) บุคลากรมคีวามรอบรู 2) รูปแบบความคิด       
3) วิสัยทัศนรวม 4) การเรียนรูเปนทีม และ 5) ความคิดเปนระบบ ตัวแปรตามประกอบดวยตัวแปรแฝงภายใน 
จํานวน 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย ตามแนวคิดของ Quinn & Rohrbaugh 
(1983) และมาตรฐานดานคณุภาพผูเรียนตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา (2554) ดังนี ้1) ตัวแบบมนุษยสัมพันธ 2) ตัวแบบกระบวนการ
ภายใน 3) ตัวแบบระบบเปด 4) ตัวแบบเปาหมายเชิงเหตผุล และ 5) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบมาตรวัดคา 5 ระดับ แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective Congruence: IOC) จากผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 ทาน พบวาคา IOC ของแตละขออยูระหวาง 0.6-1.0  และทําการวิเคราะห ความนาเช่ือถือแตละ
องคประกอบของแตละแนวคิด พบวาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
มีคาระหวาง 0.895-0.985 โดยไดรับแบบสอบถามในระดับบุคคลกลับคืนมาทีส่มบูรณจํานวน 900 ชุด คิดเปน
จํานวนองคการเทากับ 180 องคการ นอกจากน้ียังทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงลูเขา (Convergent 
Validity) และความนาเช่ือถือทางโครงสราง (Composite Reliability) ของตัวแบบมาตรวัด พบวา ตัวแบบ
มาตรวดัประสิทธิของสถานศึกษาเอกชน (EFF) ตัวแบบมาตรวัดวัฒนธรรมองคการ (CULT) ตัวแบบมาตรวัด
แรงจูงใจ (MOTI) และตัวแบบมาตรวัดองคการแหงการเรยีนรู (LO) มีคาแลมบดา ( ) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติทุก
คา แสดงใหเห็นวามีความเที่ยงตรงเชิงลูเขาและคา AVE (ρv) มีคาเทากับ 0.807, 0.883, 0.797 และ 0.892 
ตามลาํดับ ในขณะที่คาความนาเชือ่ถือทางโครงสราง (ρc) มีคาเทากับ 0.954, 0.968, 0.951 และ 0.976 
ตามลาํดับ 
 5. แนวทางการวิเคราะหขอมลู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธของ Pearson คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธแบบ PHI (ɸ) และการวิเคราะห
ตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Model) รวมทั้งคาดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวาระดับของประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน (EFF) 
วัฒนธรรมองคการ (CULT) แรงจงูใจ (MOTI) และองคการแหงการเรียนรู (LO) ของสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทย
มีคาเฉลีย่อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาจากคาเฉลีย่ (M) จากตารางที่ 1 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เมื่อพิจารณาในระดับตัวแปรแฝง พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(ɸ) ระหวางวัฒนธรรมองคการและแรงจูงใจ วัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรยีนรู วัฒนธรรมองคการ
และประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน แรงจูงใจและองคการแหงการเรยีนรู แรงจูงใจและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน องคการแหงการเรยีนรูและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน มีความสัมพันธกันในระดับ
มากอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทุกคู โดยมรีะดับความสมัพันธเทากับ 0.927, 0.875, 0.895, 0.869, 0.885 และ 
0.982 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 ที่วา วัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ องคการแหง
การเรียนรูและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามญัศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ (r) ของตัวแปรสังเกตได 
 

 
หมายเหตุ:  N = 180; ** p < 0.01; * p < 0.05 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวแบบและคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (ɸ) ระหวางตัวแปรแฝง 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ (ɸ) ระหวางตัวแปรแฝงของวัฒนธรรมองคการแรงจูงใจ องคการแหง 
              การเรียนรูและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน 
 

ตัวแปร CULT MOTI LO EFF 

วัฒนธรรมองคการ (CULT) 1    
แรงจูงใจ (MOTI) 0.927** 1   
องคการแหงการเรยีนรู (LO) 0.875** 0.869** 1  
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน (EFF) 0.895** 0.885** 0.982** 1 
 

หมายเหตุ:  N = 180; ** p < 0.01; * p < 0.05 
 

  
ภาพที่ 3.1 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 1 เมื่อพิจารณา 
ตามกรอบแนวคดิในภาพรวมหลังการปรับปรุง 
ตัวแบบโดยรวม 

ภาพที่ 3.2 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 2 โดยควบคุมแรงจูงใจ 
และองคการแหงการเรียนรู ไมใหมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนหลังการปรบัปรุงตัว
แบบโดยรวม 

ภาพที่ 3.3 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 3 โดยควบคุม 
วัฒนธรรมองคการและองคการแหงการเรียนรู 
ไมใหมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชนหลังการปรับปรุงตัวแบบโดยรวม 

ภาพที่ 3.4 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 4 โดยควบคุม 
วัฒนธรรมองคการและแรงจูงใจ ไมใหมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนหลังการปรบัปรุงตัว
แบบโดยรวม 

    ภาพที่ 3 แสดงตัวแบบสมการโครงสราง 
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ตารางที ่3 คาสัมประสิทธ์ิของวัฒนธรรมองคการ (CULT) แรงจูงใจ (MOTI) และองคการแหงการเรียนรู    
              (LO) ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน (EFF) 
    

ตัวแปรถูกทํานาย     R2 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 1    
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน (EFF) CULT  EFF 0.149 0.969 
 MOTI  EFF 0.004  
 LO     EFF 0.848**  
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 2    
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน (EFF) CULT  EFF 0.921** 0.849 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 3    
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน (EFF) MOTI  EFF 0.923** 0.852 
ตัวแบบสมการโครงสรางที่ 4    
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน (EFF) LO  EFF 0.985** 0.971 

หมายเหตุ :  N = 180; ** p < 0.01; * p < 0.05 
ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบคาดัชนีความเหมาะสม 
 

ดัชนีความเหมาะสม ตัวแบบท่ี 1 ตัวแบบท่ี 2  ตัวแบบท่ี 3 ตัวแบบท่ี 4 

2  (p-value) 404.278 (0.000) 583.351 (0.000)  589.508 (0.000) 412.989 (0.000) 
df 143 145  145 145 

2  / df 2.827 4.023  4.066 2.848 
RMSEA   0.099  0.130   0.132  0.101  
90% CI on RMSEA  (0.088 ; 0.111) (0.119 ; 0.141)  (0.122 ; 0.144) (0.081 ; 0.112) 
CFI        0.986 0.976  0.976 0.986 
NNFI (or TLI)     0.983 0.972  0.972 0.983 
SRMR 0.030 0.054  0.053 0.030 

 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 3 พบวา วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชนในระดับต่ําอยางไมนัยสําคญัทางสถิติ ( =0.149) แรงจูงใจมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศกึษา
เอกชนในระดับต่ําอยางไมนัยสําคญัทางสถิติ ( =0.004) และองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชนในระดับสูงอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ( =0.848, p<0.01) และสัดสวนของความแปรปรวนท่ี
สามารถอธิบายและทํานายไดดวยสมการโครงสรางไดรอยละ 96.90 (R2=0.969) ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ขอที่ 2 คือวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจและองคการแหงการเรียนรูเมื่อพิจารณาพรอมกันมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแบบท่ีผานการปรับปรุงแลว        
(ตัวแบบท่ี 1) มีคาดัชนีความเหมาะสม 2/df  เทากับ 2.827 คา RMSEA เทากับ 0.099 คา 90% CI on 
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RMSEA อยูระหวาง 0.088;0.111 คา CFI  เทากับ 0.986 คา NNFI  เทากับ 0.983 และคา SRMR เทากับ 
0.030 เปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่กาํหนดและสอดคลองกับขอมูลที่จดัเก็บได 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ตามสมมติฐานขอที่ 1 พบวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะแตละ
องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจ องคการแหงการเรียนรูและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย จะสุวรรณ (2550) และ                      
เจริญวิชญ สมพงษธรรม (2550) 
 ตามสมมติฐานขอที่ 2 พบวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
วัฒนธรรมองคการ แรงจูงใจและองคการแหงการเรียนรูมีความสัมพนัธกันมาก ดังนั้นอาจกอใหเกิดภาวะปญหา
ความสัมพันธกันมาก (Muticollinearity problem) ดังนั้นเมื่อพิจารณาพรอมๆ กันวัฒนธรรมองคการและ
แรงจูงใจจึงถูกกดทับไวไมใหแสดงอิทธิพลออกมาดวยองคการแหงการเรยีนรู แตเมื่อควบคุมองคการแหง       
การเรียนรูและแรงจูงใจไมใหมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนกลับพบวาวัฒนธรรมองคการมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศกึษาเอกชน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2.1 และในทํานองเดียวกัน เมื่อ
ควบคุมองคการแหงการเรียนรูและวัฒนธรรมองคการไมใหมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนกลับ
พบวาแรงจูงใจมีอิทธิพลตอประสทิธิผลของสถานศึกษาเอกชน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2.2 และใน
ทํานองเดียวกัน เมื่อควบคุมวัฒนธรรมองคการและแรงจูงใจไมใหมีอทิธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน
กลับพบวาองคการแหงการเรียนรูมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ
ท่ี 2.3 ซึ่งสอดคลองกับงานของ งานวิจัยของ พงษเทพ จันทสุวรรณ และคนอ่ืนๆ (2555) ศศกร ไชยคําหาญ 
(2550) ศันสนีย จะสุวรรณ (2550) เจริญวิชญ สมพงษธรรม (2550) สมจินตนา คุมภัย (2553) ธวัช กรุดมณี 
(2550) ประภา สังขพันธ (2554) และพัชรี เหลืองอุดม (2554) เปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะดานการบรหิารจัดการ  

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียนสามารถกระทําได 2 แนวทางคือ ระยะสั้นคือสรางแรงจูงใจ
ใหกับครูและบุคลากรภายในโรงเรยีนเอกชนใหเกิดพลังและความกระตือรือรน เพียรพยายามและตั้งใจ
ปฏิบัติงานและระยะยาวคือสงเสริมการเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในโรงเรียนเอกชนจนครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน ยดึถือปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
     ควรมีการศึกษาวิจัยเกีย่วกับ รปูแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมีประสิทธิผลในอนาคต โดยการ
ประยุกตใชแนวคิดวัฒนธรรมองคการ องคการแหงการเรียนรู และแรงจูงใจ มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีประสิทธิผล เพื่อหารูปแบบใหมๆ ในการบริหารโรงเรยีนเอกชน 
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ชวยเหลือและดูแลอยางใกลชิดมาโดยตลอดและขอขอบพระคณุผูบริหาร คณะครูโรงเรียนเอกชนในเขต 17 
จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้
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